UITNODIGING
JESUS CHRIST SUPERSTAR 9 OKTOBER 2010
Naar deze datum kijken we misschien wel allemaal naar uit..... allereerst de uitreiking van
de Gouden Gurbe, vallen we in de prijzen? En 's avonds … herinneringen ophalen uit een
jaar samen hard werken aan die geweldige voorstellingen van ons iepenloft!
Afgelopen maandagavond zaten we als commissie nog eens rond de tafel, het was weer erg
gezellig en na afloop konden we elkaar dan ook vertellen dat we een goede tijd hebben
gehad als commissie. Alle inspanningen zijn niet voor niks geweest, wat was het een
geweldige tijd, druk, maar zeker de moeite waard.
Zaterdag 9 oktober om 17:00 is de uitreiking van de Gouden Gurbes in Aegonzaal van de
stadsschouwburg de Harmonie te Leeuwarden.
Bij de commissie is de vraag binnengekomen om op 9 oktober, voor de uitreiking van de
Gouden Gurbe, om een aantal liedjes van Jesus Christ Superstar ter gehore te brengen.
Jesus, de Maria's en Petrus zijn gevraagd en zij gaan in de Harmonie iets uit ons iepenloft
Jesus Christ Superstar laten horen.
Wie mee wil naar Leeuwarden, we verzamelen om 15:45 uur bij café Overwijk en
vertrekken om 16:00(!) Wel zelf voor vervoer zorgen, carpoolen is vast wel mogelijk.
(de binnenstad van Leeuwarden heeft een parkeerprobleem, dus kom op tijd als je er heen wilt)

Vanaf 17.00 uur vindt de speciale uitreiking van de Gouden Gurbes plaats in de Aegonzaal.
Wij nodigen regisseurs, spelers, vrijwilligers, besturen en aanhang van harte uit
voor deze feestelijke avond.
Er zijn Gouden Gurbes voor beste voorstelling, beste hoofdrol, beste bijrol en beste
vormgeving. De jury kan ook nog een extra prijs toekennen en er is een publieksprijs.
De vakjury, bestaande uit Wim Vervoort (chef cultuurredactie LC), Rieneke de Haan
(regisseur) en Joop Wittermans (acteur) bezocht dertien iepenloftspullen in de volgende
plaatsen: Bears, Fochteloo, De Tynje, Snakkerburen, De Hemrik, Jelsum, Burgum,
Easterwierrum, Leeuwarden, Dronryp, Jorwert, Grou en Metslawier.
Voor de Leeuwarder Courant-publieksprijs tellen twee beoordelingen even zwaar mee. De
stemmen die bezoekers bij de voorstellingen hebben toegekend, worden gemiddeld.
Daarnaast is er een lekenjury, bestaande uit vijf anonieme bezoekers die elk stuk een
rapportcijfer gaf.
De Gouden Gurbes zijn goudkleurige beeldjes, gemaakt door Hans Jouta uit Ferwert. Hij
zette het figuurtje Gurbe – dagelijks op de voorpagina van deze krant, getekend door Frits
Klein uit Heerenveen – in een Oscar-pose, met een knipoog naar de beroemde filmprijzen.
Het programma duurt tot ca 19.30 uur.

Reünie Jesus Christ Superstar
’s Avonds(9 okt) om 20.30 staat in café Overwijk de koffie met iets lekkers voor
ons klaar. Om de kosten een beetje in de hand te houden krijgt iedereen deze
avond vier consumpties, wil je daarna meer drankjes dan zijn deze voor eigen rekening.
We hopen op een gezellige avond!
Anekdotes
Heb je een leuke anekdote of voorval uit één van de repetitie-avonden of de voorstellingen
mail deze voor 2 oktober naar iepenloft@tynje.nl dan gaan wij deze samenvoegen en naar
iedereen toesturen.
Voor vragen over 9 oktober kun je nog steeds bij de commissie terecht
Oant sjen op 9 oktober,
Commissie Jesus Christ Superstar

(vervolg op pagina 3)

Speciaal voor de niet Tynsters van Jesus Christ Superstar hebben
we de tekst uit het jubileumboekje van Tynje 100 toegevoegd.

Entûsjasme en lef by Jesus Christ Superstar op 'e Tynje
Zo schrijft een regionale krant boven de recensie van het iepenloft Jesus Christ Superstar.
Zes uitverkochte voorstellingen, wie had dat gedacht toen we begin 2009 met de
voorbereidingen begonnen. Een droom van regisseur Rinze Hof zou werkelijkheid worden.
September 2009 begonnen de repetities. Samen met Rinze, Atsje en Sander groeide de
groep en het enthousiasme. Langzaam werden we de grote familie die er samen iets groots
van wilden maken. Resultaat! Zes geweldige voorstellingen! En.... ik kan het niet vaak
genoeg zeggen, wat een talent in ons dorp, om trots op te zijn. 'Pikefel' zo lazen we in de
krant. De band! De Leeuwarder courant schreef: “De band sit beskieden beskûle yn it decor,
mar leveret in topprestaasje. En ek de sjongcoaching had dúdlik fertuten dien, want der
wurdt mei hert en siel songen. Dat er gezongen wordt was duidelijk en dat niet alleen
tijdens de repetities. Velen zongen gewoon de hele week door en dan niet alleen eigen
teksten. Op een ochtend tijdens het wandelen kwam ik een apostel tegen, hij vertelde dat
hij die nacht slecht had geslapen, omdat steeds alle liedjes door zijn hoofd spookten. Hij
zei: 'Nu snap ik het waar iedereen het steeds over heeft”. Met de slotwoorden van de
recensie van het Friesch Dagblad wil ik dit stukje afsluiten. Wat úteinlik hingjen bliuwt is
lykwols de sfear, het entûsjasme en de passy dy 't spruts út it spyljen en sjongen. Hooplik
hoege wy net hûndert jier te wachtsjen foardat de minsken fan De Tynje wer in
iepenloftspul opfiere. Der faltút it doarp fêst nog hiel wat moais te heljen.
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